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Aarnen Talli liikuttaa satoja ikämieha
Viikoittaiset liikun-
tapahtumat ylläpitä-
vät fyysistä ja henkis-
tä terveyttä.
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Turun urheiluhallilla Ku-
pittaalla on taas tuttu kes-
kiviikkoinen aamupäivä.
Sadat kelta-musta -pukui-

ovat myös erittäin tärkei-
tä sosiaalisia tapahtumia.
Täällä tavataan kavereita
ja pidetään yhdessä huol-
ta toisistamme.

Aarnen Tallin toimin-
taan mukaan lähteminen
ei ole korkean kynnyksen
takana. Liikuntakerhol-
la ei esimerkiksi ole lain-

set ikämiehet reippailevat kaan jäsenmaksuja.
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telee, osa polkee kunto-
pyörää tai soutaa soutu-
laitteella - saattaapa joku .

- Liittymismaksu on 20
euroa, ja lisäksi toivom-
me, että mukaan lähtevät
hankkisivat yhtenäisen
Aarnen Tallin asun. Sii-

tehdä lihaskuntotreeniä- tavalmistuneeseen turun määrät ovat puolittuneet. näpä se - eli kyseessä on
kin. Liikunnan lomas- Kupittaan urheiluhalliin. Osasyynä on ollut korona, erittäin edullinen harras-
sa herrat jutustelevat ja Tästä kasvoi nopeasti sa- sillä korona-aikana jou-
luonnollisesti asiaan kuu- manhenkisten miesten duimme olemaan tauolla.

tus, kertoo Sariola.
Toiminnan tulevaisuus

luu reipas huumori. yhteisö, joka sai vuonna Yhtenä hankaluutena on on sinänsäkin turvattu,
Kyseessä on 50 vuotta 1973 nimen Aarnen Tal- myös mukaan tullut pysä-

täyttäneen Aarnen Tallin li. Kaiken alkuunpanija- köinnin maksullisuustur-
viikoittainen liikuntata- na oli urheiluvaikuttaja heiluhallin lähialueilla -

että kerhon talous on hy-
vässä kunnossa.

- Teimme 50-vuotis-
pahtuma. ja kuntoliikunnan lähet- ikäihmisille se tuo oman historiikin, ja sen avulla

- Olemme 50-vuotias tiläs Aarne Haahtela. hankaluutensa, kertoo
liikuntaporukka. 50 vuot-' tallimestari Sariola.
ta on kova saavutus, sillä Nykypäivänä Aarnen Siltikin, Aarnen Tal-
Aarnen Tallia ei varsinai- Tallissa, jota toiminnas- li liikuttaa siis satoja ikä-
sesti koskaan perustettu, sa mukana olevat itse ti- ' miehiä.
se syntyi itsestään, kertoo tuleeraavat ”Suomen par- - Liikunta auttaa tie-

toimintamme talous on
turvattu seuraavaksi kah-
deksi vuodeksi, iloitsee
tallimestari Markku Sa-
riola.

Markku Sariola on Aar-
Aarnen Tallin tallimesta- haaksi liikuntakerhoksi yli tenkin meitä pysymään nen Tallin kuudes talli-
rin arvoa tällä hetkellä 60-vuotiaille miehille", kunnossaja terveinä. Pal-
kantava Markku Sariola. on mukana noin 700 ikä- jonkohan toimintamme

Tallin alku juontaa juu- miestä. Heistä säännölli- on säästänyt yhteiskun-

mestari. Edeltäjät olivat
Aarne Haahtela, Arvo Ma-
jaranta, Erkki Koskinen,

rensa vuoteen 1972, kun sesti liikuntatapahtumiin nan rahoja, en osaa edes- Pekka Mäntsälä ja Reijo
yhdeksän eläkeläismies- osallistuu 250-300 aktii- arvioida. Eikä kyseessä ole
tä päättivät siirtyä liikku- vista”tal1ijäsentä”. pelkästään fyysinen kun-

Halme.
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